PONCHO AV VIRKADE RUTOR
Design Lankava Oy, Marjukka Tyrväinen
Storlek en storlek
Garn 300 g Alize Angora Gold Simli från
Lankava (75 % akryl, 10 % mohair, 10 %
ull, 5 % metalliserad polyester, 100 g = ca
500 m).
Virknål nr 3,5 eller enligt handlag
Arbetsbeskrivning Virka 78 likadana rutor
för ponchon. Virka 12 lm som startkedja
och slut till en ring med en sm.
Varv 1: 1 lm, 24 fm runt ringen och 1 sm i
1:a lm.
Varv 2: 7 lm, *hoppa över 1 m, 1 dst (=
dubbelstolpe), 3 lm*, upprepa *-* ytterligare
10 ggr, 1 sm i 4:e lm.
Varv 3: 1 lm + i fm i samma m, *4 fm i
lm-båge, 1 fm i st*, upprepa *-* ytterligare
10 ggr, 4 fm i lm-båge, 1 sm i 1:a lm.
Varv 4: *7 lm, hoppa över 4 fm, 1 fm, 7 lm,
hoppa över 4 fm, 1 fm, virka sedan en lång
lm-båge i hörnet så här: 7 lm, 1 fm i 2:a m
från virknålen, 1 hst (= halvstolpe), 2 st, 2
dst, hoppa över 4 fm, 1 fm*, upprepa *-*
ytterligare 3 ggr, 1 sm i samma m som 1:a
lm.
Varv 5: Flytta dig framåt till mitten av
lm-bågen genom att virka smygmaskor och
virka sedan 1 fm, *7 lm, 1 fm i mitten av
nästa lm-båge, 7 lm, 1 fm i hörnbågens spets, 7 lm, 1 fm i mitten av
nästa lm-båge*, upprepa *-* varvet ut, 1 sm i 1:a fm.
Varv 6: 9 fm i varje lm-båge, 3 lm i varje spets av hörnbågen och 1
sm i 1:a fm.
Virka den andra rutan på samma sätt, virka ihop rutans sista sida
med 1:a rutan i varv 6 så här: virka efter den 3:e hörnbågen *4 fm i
lm-båge, 1 sm i motsvarande fm i den andra rutan, 4 fm i lm-båge*,
upprepa *-* ytterligare 2 ggr, 3 lm i hörnbågens spets, 9 fm i lm-båge, 1 sm i 1:a fm. Fortsätt på samma sätt och virka alltid direkt ihop
rutan med den föregående rutan. Obs! du kan också virka färdigt alla
rutor och sedan sy ihop dem så att det blir ett stygn i mitten av alla
de tre bågarna på en sida. Sy stjälkstygn i lm-bågarna men se till att
inte dra åt garnet för mycket så att lm-bågarna behåller sin form.
Gör halsringningens kant rak genom att först virka lm-bågar mellan
Fram- / bakstycke
varannan ruta och virka fasta maskor runt bågarna.
Varv 1: Börja från den sida av rutan som befinner sig på höger sida, från mitten av den nedersta lm-bågen och fäst
ett garn i den, virka sedan 7 lm, 1 fm i mitten av den motsatta rutans lm-båge, vänd och virka 9 fm i lm-båge, 1 sm i
1:a lm.
Varv 2: Flytta dig framåt till nästa lm-båge genom att virka 8 sm, 1 fm, vänd, *7 lm, 1 fm i den mittersta m av lm-bågen som du virkade i föregående v*, upprepa *-* en gång till, vänd och virka *9 fm i lm-båge*, upprepa *-* en gång
till, 1 sm i 1:a fm i föregående v.
Varv 3: Flytta dig framåt till den översta lm-bågen av rutan genom att virka 8 sm, 1 fm, vänd, 7 lm, 1 fm i den mittersta m av lm-bågen från föregående v*, upprepa *-* ytterligare 2 ggr, vänd och virka *9 fm i lm-båge*, upprepa *-*
ytterligare 2 ggr, 1sm i 1:a fm. Klipp av garnet och virka halsringningen i spiral.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

Varv 1: Fäst garnet i lm-bågen i hörnspetsen och virka 1 fm i den. Virka *7 lm, 1 fm i mitten av nästa lm-båge*,
upprepa *-* ytterligare 2 ggr, 7 lm, 1 fm i hörnspetsens lm-båge**, upprepa *-** varvet ut, 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: 9 fm i varje lm-båge, 1 sm i 1:a fm. Upprepa varv 1-2 ytterligare 2 ggr.
Varv 7: Flytta dig framåt till mitten av nästa lm-båge. *5 lm, 1 fm i mitten av lm-bågen*, upprepa *-* varvet ut, 1 sm i
1:a lm.
Varv 8: 7 fm i varje lm-båge, 1 sm i 1:a fm.
Varv 9: Flytta dig framåt till mitten av nästa lm-båge med smygmaskor, *3 lm, 1 fm i mitten av lm-bågen*, upprepa
*-* varvet ut, 1 sm i 1:a lm.
Varv 10: 5 fm i varje lm-båge, 1 sm i 1:a lm.
Avslutning Fäst garnändarna. Ånga den färdiga ponchon från avigsidan och använd en torr strykduk.
Skötsel- och tvättråd Handtvätt, skölj noga och torka på ett plant underlag.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

